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PÖYTÄKIRJA 5/2013 

KESKI-SUOMEN ARGILLANDERIT RY. 
SUKUNEUVOSTON KOKOUS 

Aika 

Paikka 

Osallistujat 

Poissa 

1 § Kokouksen avaus 

Sunnuntai 8.12.2013 klo 12.00- 16.35 

Saara Kotamäen kotona, Tellervonkatu 7-9 A 9, Jyväskylä 

Saara Kotamäki, puheenjohtaja 
Jorma Luomala, varapuheenjohtaja 
Elina Argillander 
Rauno Argillander 
Seija Argillander 
Vuokko Kurki 
Leena Luttinen 
Pirkkoliisa Närhi 
Aila Pajunen 
Marjukka Argillander, sihteeri 

Keijo Luomala 
Katja Tervo 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti sukuneuvoston jäsenet 
tervetulleiksi kokoukseen. 
Kokouksen alussa puheenjohtaja luovutti standaardiviirin merkkipäivän 
johdosta Vuokko Kurjelle. 
Merkitään pöytäkirjaan, että varsinainen kokous alkoi 13.20. Ennen 
kokousta puheenjohtaja tarjosi kokousväelle maittavan lounaan. 

2 § Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Puheenjohtaja luki sukuneuvoston edellisen kokouksen 28.7.2013 sekä 
uuden sukuneuvoston järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan 28.7.2013 ja 
ne allekirjoitettiin puheenjohtajien osalta. 
Todettiin myös 28.7.2013 pidetyn sukukokouksen pöytäkirja, joka 
lähetetään puheenjohtaja Aurasmaalle allekirjoitettavaksi. 

3 § Sukujuhlan talouden tarkastelua 

4 § Sukuseuran arkisto 

Puheenjohtaja esitteli kokoukselle yhdistyksen taloudellista tilannetta. 
Tilin saldo on 9993 €. Juhlien tuotto oli 2776 € ja kulut 2951 €, tappiota 
174 €, mutta saatavia on vielä 125 €, jolloin tilanne tasapainottuu. 

Puheenjohtaja kertoi, että hän on Jorman kanssa selvittänyt säkeissä ja 
laatikoissa olleita yhdistyksen papereita. Arkisto on järjestetty 
arkistokaavan mukaan, jonka hän esitteli kokouksessa. Arkistokaava 
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hyväksyttiin. Järjestelytyötä on vielä paljon tekemättä ja arkistointia 

jatketaan nyt tarkemmalla tasolla. Kaikki paperit ovat kuitenkin jo 
mapeissa. Vapaaehtoisiksi talkoolaisiksi ensi kesänä lupautuivat 
puheenjohtajien lisäksi Seija, Pirkkoliisa ja Marjukka. 

Arkistointia tehdessä on huomattu myös, että vanhoja pöytäkirjoja 

puuttuu. Puheenjohtaja ilmoitti, että vanhat pöytäkirjat on löydyttävä. 
Hän kehotti käymään sähköpostit ja paperit läpi, jos löytyisi vaikka 
kopioita, jotka voisi myöhemmin asianmukaisesti allekirjoittaa. 

5 § Sukuseuran arkiston pitäminen ajan tasalla 

Päätettiin, että sihteerillä on edellisen kolmivuotiskauden paperit 
kuluvan kauden lisäksi. Muut paperit toimitetaan Pihtipudas-seuran 
arkistoon, mutta vasta sitten kun se on virallisesti rekisteröity. 
Seuran kanssa tehdään sopimus, että arkistosta ei luovuteta mitään, 
mutta siellä voi käydä lukemassa papereita. Poikkeuksen tekee 
sukukirjan teko, josta sovitaan erikseen. 

6 § Merkkipäivien muistaminen vuonna 2014 

7 § Kesän 2014 kesäretki 

Merkkipäivien muistamisesta on tehty monta päätöstä. Päätettiin, että 
pidetään voimassa 28.7.2013 tehty päätös, jossa muistetaan 70-
vuotispäivä, 80-vuotispäivä sekä sen jälkeen aina viiden vuoden välein. 
Satavuotiaita ja sen ylittäviä muistetaan aina vuoden välein. 
Muistamismuoto on adressi. Päätettiin myös, että muistetaan vain 
sukuun kuuluvia, eikä puolisoita. Merkkipäivälistassa oli kuolleita ja 
sukuunkuulumattomia, joten Aila lähettää uuden päivitetyn listan 
muistettavista henkilöistä. 

Päätettiin antaa Seijalla valtuudet hoitaa ensi kesän retken valmistelut. 
Suunnitelmissa on tehdä retki Elämäjärvelle. Päivällä teatteriesitys, 
mahdollinen esitelmä ja mahdollisuuksien mukaan myös Elämäjärven 
kyläseuran 30-vuotisjuhlakirjan esittely samassa yhteydessä. Kirja 
valmistuu tämänhetkisten tietojen mukaan helmikuussa 2014. 

8 § Sukuside keväällä 2014 

Päätettiin, että päätoimittajalle pitää toimittaa niteeseen tulevat 
kirjoitukset helmikuun loppuun mennessä. Jakelu toteutetaan huhti
toukokuussa 2014. Raunon tiedon mukaan niteen painatus- ja 
postituskulut ovat n. 700-900€/250-300 kpl. Sisään tulee pankkisiirto 
jäsenmaksusta, jonka tiedot tulee tarkentaa ja selventää. Saara, Seija ja 
Pirkkoliisa oikolukevat niteen ennen sen julkaisemista virheiden 
välttämiseksi. 
Rauno hoitaa Paanasen kanssa asian niin, että kuluvan vuoden nide 
saadaan seuran nettisivuille. 
Päätettiin, että niteeseen tulee juttuja seuraavista aiheista: 
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Rauno; kesäretki, suku juhla, päätoimittajan kirjoitus, Elinan ja Marjukan 

henkilöhaastattelu, Vuokon haastattelu sekäVuokon tyttären haastattelu 
valj akkoaj osta 
Saara; sukuseurojen tapaaminen, arkistoasia, merkkipäivähaastattelu, 
sukukirja-asiaa 
Elina; terapeuttinen sukupuu 
Jorma; Liisa Laitisen 95-vuotisjuttu, Ismo Parkkonen 
Pirkkoliisa; tytär Rebekan marathon-juoksu 
Marjukka; Sakari Niskasen tarinaa 

9 § Sukuseurojen tapaaminen Pihtiputaalla 

10 § Sukukirja 

11 § Kulukorvaukset 

12 § Muut asiat 

13 § Seuraava kokous 

Puheenjohtaja ja Pirkkoliisa osallistuivat seurojen yhteistapaamiseen 
Pihtiputaalla. Paikalla oli 24 henkilöä ja myös sukuseurojen keskusliitto 
esittäytyi. Puheenjohtaja esitteli siellä Argillanderin suvun tarinaa suvun 
paita päällä. Pöydällä oli myös esillä sukuseuran lehtiä yms. tavaraa. 
Pihtipudas-Seura lupautui järjestämään samanlaisen tapahtuman ensi 
kesänä uudelleen. 

Keskusteltiin sukukirjan valmistelusta ja päätettiin, että perustetaan 
toimikunta asiaa valmistelemaan. Toimikuntaan valittiin Saara ja Aila. 
He saavat valita mukaan kolmannen henkilön. He tapaavat myös Anne 
Aurasmaan, joka on ilmoittanut halukkuutensa kirjan kirjoittamiseen. 

Päätettiin, että sukuneuvoston jäsenille maksetaan kokoukseen 
osallistumisesta kulukorvaus tästä kokouksesta alkaen. Bussi- tai 
junalippu maksetaan ja oman auton käytöstä maksetaan 0,25 €/km. 
Laskut toimitettava tämän vuoden puolella. Suositellaan käyttämään 
mahdollista kimppakyytiä. 

1. Tapio Oksanen lähestynyt sihteeriä kirjeitse 18.11 ja uudelleen
15.12.2013 kysellen savolaisten ja keskisuomalaisten Argillanderien
yhteyksistä. Puheenjohtaja vastaa Oksasen kirjeeseen.

2. Puheenjohtaja kirjoittaa uusille jäsenille tervetulokirjeen ja Jorma
lähettää lehden.

3. Päivitetään ensi vuoden kokouksessa jäsentietoja.

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään kesällä 2014. Jos uusia asioita 
tulee esille, puheenjohtaja voi kutsua kokouksen aikaisemmin koolle. 




